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PRILOGA  

1 Količinski energetski podatki za preteklo obdobje 
 

Zap. 
št. 

Naslov obrazca 

po dejavnosti 
Vrsta podatkov Periodika 

zbiranja 
Rok dostave Zavezanec poročanja 

Organ, 
 ki zbira 
podatke 

1. 1.01 Pridobivanje in 
prodaja premoga 

Proizvodnja, kurilnost, prodaja, 
zaloge, lastna raba in izvoz domačega 
rjavega premoga in lignita. 
Poraba energije, goriva in energetskih 
surovin. 
Zaposleni 

Mesečno 
 
 
 
Letno 

Do 20. v mesecu  
za pretekli 
mesec 
 
Do 15. februarja  
za preteklo leto 

Gospodarski subjekti  
z dejavnostjo: 
B 05.20 Pridobivanje rjavega 
premoga in lignita 
 

SURS 

1. 1.02 Trgovina s trdnimi 
gorivi 

Nabava, prodaja po sektorjih, zaloge, 
kurilnost trdnega goriva (premog, les, 
idr.) 

Mesečno  Do 20. v mesecu  
za pretekli 
mesec 
 

Gospodarski subjekti  
z dejavnostjo: 
G 46.71 Trgovina na debelo s 
trdimi, tekočimi in plinastimi 
gorivi 

SURS 

1. 1.03 Proizvodnja in 
oskrba s surovo 
nafto in  
zemeljskim plinom 

Proizvodnja, uvoz, izvoz, lastna in 
neenergetska poraba, zaloge surove 
nafte, zemeljskega plina, 
petrokemičnih surovin, aditivov in 
drugih ogljikovodikov 

Mesečno Do 20. v mesecu  
za pretekli 
mesec 

Gospodarski subjekti  
z dejavnostjo: 
B 06.10 Pridobivanje surove 
nafte 
B 06.20 Pridobivanje 
zemeljskega plina 

SURS 

1. 1.04 Proizvodnja  
naftnih proizvodov 

Proizvodnja, uvoz, izvoz, reciklaža, 
lastna poraba, reklasifikacija, prodaja 
in zaloge naftnih proizvodov. 
Poraba goriva in energije 

Mesečno Do 20. v mesecu  
za pretekli 
mesec 

Gospodarski subjekti  
z dejavnostjo: 
C 19.20 Proizvodnja naftnih 
derivatov 

SURS 

1. 1.05 Trgovina z naftnimi 
proizvodi 

Nakup, prodaja v državi  
(po sektorjih – letno), uvoz, izvoz in 
zaloge naftnih proizvodov 

Mesečno 
 
 
 
Letno 

Do 20. v mesecu  
za pretekli 
mesec 
 
Do 15. februarja  
za preteklo leto 

Gospodarski subjekti  
z dejavnostjo: 
G 46.71 Trgovina na debelo s 
trdnimi, tekočimi in plinastimi 
gorivi  
G 47.30 Trgovina na drobno v 
specializiranih prodajalnah z 
motornimi gorivi 

SURS 

1. 1.06 Oskrba z  
zemeljskim plinom 
in utekočinjenim 
naftnim plinom 

Uvoz, izvoz, nakup, prodaja  po 
sektorjih ter zaloge zemeljskega plina 
in utekočinjenega naftnega plina. 
Poraba goriva in energije 

Mesečno 
 
 
 
Letno 

Do 20. v mesecu  
za pretekli 
mesec 
 
Do 15. februarja  
za preteklo leto 

Gospodarski subjekti  
z dejavnostjo: 
D 35.2 Oskrba s plinastimi 
gorivi 
G 46.71 Trgovina na debelo s 
trdimi, tekočimi in plinastimi 
gorivi 

SURS 

1.1.07 Prodaja zemeljskega 
plina končnim 
odjemalcem 

Struktura prodaje zemeljskega plina  
(dobava plina, omrežnina) končnim  
odjemalcem po mednarodnih 
statističnih skupinah (gospodinjski in 
ostali odjem) - količinski in vrednostni 
podatki 

Četrtletno V enem mesecu 
po preteku 
vsakega   
tromesečja 
 

Gospodarski subjekti  
z dejavnostjo: 
D 35.22 Distribucija plinastih 
goriv po plinovodni mreži,  
D 35.23 Trgovanje s plinastimi 
gorivi po plinovodni mreži 

SURS 

1. 1.08 Proizvodnja 
električne energije 
in toplote 

Proizvodnja električne energije (na 
generatorju in pragu elektrarne). 
Proizvodnja toplotne energije, oddaja 
električne in toplotne energije. 
Poraba in kurilna vrednost goriva v 
termoelektrarnah. 
Vrste, število in moč elektrarn in 
pogonskih strojev. 
Poraba goriva in energije  
za ogrevanje in pogon 

Mesečno 
 
 
 
Letno 

Do 20. v mesecu  
za pretekli 
mesec 
 
Do 15. februarja  
za preteklo leto 

Gospodarski subjekti  
z osnovno dejavnostjo: 
D 35.11 Proizvodnja 
električne energije 

SURS 
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Zap. 
št. 

Naslov obrazca 

po dejavnosti 
Vrsta podatkov Periodika 

zbiranja 
Rok dostave Zavezanec poročanja 

Organ, 
 ki zbira 
podatke 

1. 1.09 Proizvodnja 
samoproizvajalcev 
električne energije 
in toplote 

Proizvodnja električne energije (na 
generatorju in pragu elektrarne). 
Proizvodnja toplotne energije, 
poraba in prodaja električne in 
toplotne energije. 
Poraba in kurilna vrednost goriva  
v termoelektrarnah. 
Vrste in moč elektrarn ter pogonskih 
strojev. 

Mesečno 
 
 
 
Letno 

Do 20. v mesecu  
za pretekli 
mesec 
 
Do 15. februarja  
za preteklo leto 

Gospodarski subjekti, ki 
proizvajajo električno 
energijo poleg svoje osnovne 
dejavnosti  
 

SURS 

1. 1.10 Prenos električne 
energije 

Prevzem, uvoz, izvoz, dobava (po 
vrstah odjemalcev) in izgube 
električne energije na prenosnem 
omrežju. 
Podatki o koničnih obremenitvah 
prenosnega omrežja 

Mesečno 
 
 
 
Letno 

Do 20. v mesecu  
za pretekli 
mesec 
 
Do 15. februarja  
za preteklo leto 

Gospodarski subjekti  
z dejavnostjo: 
D 35.12 Prenos električne 
energije 
 

SURS 

1. 1.11 Distribucija 
električne energije 

Prevzem, uvoz, izvoz, dobava (po 
sektorjih in vrstah odjemalcev) in 
izgube električne energije na 
distribucijskem omrežju. 
Poraba goriva in energije za 
ogrevanje in pogon 

Letno Do 15. februarja 
za preteklo leto 

Gospodarski subjekti z 
dejavnostjo: 
D 35.13 Distribucija električne 
energije 

SURS 

1. 1.12 Oskrba s toplotno 
energijo 

Proizvodnja, nabava in prodaja 
toplotne energije po sektorjih. 
Poraba in kurilna vrednost goriva  
za proizvodnjo toplotne energije. 
Podatki o omrežju daljinskega 
ogrevanja in porabi električne 
energije 

Mesečno 
 
 
 
Letno 

Do 20. v mesecu  
za pretekli 
mesec 
 
Do 15. februarja  
za preteklo leto 

Gospodarski subjekti  
z osnovno dejavnostjo: 
D 35.30  Oskrba s paro in 
vročo vodo  
in tudi drugi, če oskrbujejo 
neko območje 

SURS 

 
 

2 Podatki o letnih napovedih 
 

Zap. 
št. 

Naslov obrazca po 

dejavnosti 
Vrsta podatkov Periodika 

zbiranja 
Rok dostave Zavezanec poročanja 

Organ, 
ki zbira 

podatke 

1.2. 01 Načrt proizvodnje 
električne in 
toplotne energije 
ter porabe goriva 

Četrtletni načrt proizvodnje 
električne in toplotne energije  
v elektrarnah (proizvodnja  
na generatorju in pragu, lastna raba) 
in poraba goriva v termoelektrarnah 

Letno Konec 
novembra za 
podatke 
naslednjega leta 

Gospodarski subjekti z 
osnovno dejavnostjo: 
D 35.11 Proizvodnja 
električne energije 

MG 

1. 2.02 Načrt proizvodnje 
električne in 
toplotne energije 
ter porabe goriva 

Četrtletni načrt proizvodnje, lastne 
rabe in prodaje električne in toplotne 
energije (po področjih SKD) ter 
nakupa, porabe in zalog goriva 

Letno Konec 
novembra za 
podatke 
naslednjega leta 

Gospodarski subjekti z 
osnovno dejavnostjo: 
D 35.30 Oskrba s paro in 
vročo vodo         

MG 

1. 2.03 Načrt proizvodnje, 
nabave, prodaje in 
porabe naftnih 
proizvodov 

Četrtletni načrt proizvodnje, nabave, 
prodaje, porabe in zalog naftnih 
proizvodov 

Letno Konec 
novembra za 
podatke 
naslednjega leta 

Gospodarski subjekti  
z dejavnostjo: 
C 19.2 Proizvodnja naftnih 
derivatov,    
G 46.71 Trgovina na debelo s 
trdimi, tekočimi in plinastimi 
gorivi 

MG 

1. 2.04 Načrt nabave, 
prodaje in porabe 
zemeljskega plina 

Četrtletni načrt nabave, prodaje, 
porabe in zalog zemeljskega plina 

Letno Konec 
novembra za 
podatke 
naslednjega leta 

Gospodarski subjekti  
z dejavnostjo: 
D 35.22 Distribucija plinastih 
goriv po plinovodni mreži,  
D 35.23 Trgovanje s plinastimi 
gorivi po plinovodni mreži 

MG 



 

3 

 

Zap. 
št. 

Naslov obrazca po 

dejavnosti 
Vrsta podatkov Periodika 

zbiranja 
Rok dostave Zavezanec poročanja 

Organ, 
ki zbira 

podatke 

1. 2.05 Načrt proizvodnje, 
nabave in prodaje 
trdnih goriv 

Četrtletni načrt proizvodnje, prodaje, 
lastne rabe, izvoza, energijske 
vrednosti in zalog trdnih goriv 

Letno Konec 
novembra za 
podatke 
naslednjega leta 

Gospodarski subjekti  
z dejavnostjo: 
B 05.2 Pridobivanje rjavega 
premoga in lignita,  
G 46.71 Trgovina na debelo s 
trdnimi, tekočimi in plinastimi 
gorivi 

MG 

1. 2.06 Bilanca sistemskega 
operaterja 
prenosnega omrežja 
električne energije 

Četrtletni načrt prevzema, oddaje in 
tranzita električne energije  
v prenosno omrežje ali iz njega 

Letno Konec 
novembra za 
podatke 
naslednjega leta 

Gospodarski subjekti  
z dejavnostjo: 
D 35.12 Prenos električne 
energije 
(sistemski operater 
prenosnega omrežja 
električne energije) 

MG 

1. 2.07 Bilanca sistemskega 
operaterja 
distribucijskega 
omrežja električne 
energije 

Četrtletni načrt prevzema in oddaje 
električne energije v distribucijsko 
omrežje ali iz njega 

Letno Konec 
novembra za 
podatke 
naslednjega leta 

Gospodarski subjekt z 
dejavnostjo: 
D 35.13 Distribucija električne 
energije (sistemski operater 
distribucijskega omrežja 
električne energije)  

MG 

3  Podatki o obratovanju energetskih omrežij, naložbah v energetsko infrastrukturo in 
dolgoročni razvojni  načrti  

 

Zap. 
št. 

Naslov obrazca po 

dejavnosti 
Vrsta podatkov Periodika 

zbiranja 
Rok dostave Zavezanec poročanja 

Organ, 
ki zbira 

podatke 

1.3.01 Obratovanje 
omrežja za prenos 
zemeljskega plina 

Podatki o obratovanju  omrežja, 
zasedenosti, izrednih dogodkih idr. 

Letno V osmih dneh  
po sprejemu  
v nadzornem 
svetu oz. 
organih družbe 

Gospodarski subjekti  
z dejavnostjo: 
D 35.22 Distribucija plinastih 
goriv po plinovodni mreži 
 (sistemski operater 
prenosnega omrežja 
zemeljskega plina) 

MG 

1.3.02 Obratovanje 
prenosnega omrežja 
električne energije 

Podatki o urnih obremenitvah, 
statistika obratovanja omrežja, 
zasedenosti, izrednih dogodkih (vrste, 
število, trajanje, vpliv na odjemalce), 
podatki o kakovosti oskrbe 
odjemalcev (v skladu s standardom 
SIST EN 50160), analiza trendov 
porabe in koničnih obremenitev 

Letno V osmih dneh  
po sprejemu  
v nadzornem 
svetu oz. 
organih družbe 

Gospodarski subjekti  
z dejavnostjo: 
D 35.12 Prenos električne 
energije 
(sistemski operater 
prenosnega omrežja 
električne energije) 

MG 

1.3.03 Obratovanje 
distribucijskega 
omrežja električne 
energije 

Podatki o obratovanju omrežja, 
zasedenosti, izrednih dogodkih (vrste, 
število, trajanje, vpliv na odjemalce), 
podatki o kakovosti oskrbe 
odjemalcev (v skladu s standardom 
SIST EN 50160), analiza trendov 
porabe in koničnih obremenitev 

Letno V osmih dneh  
po sprejemu  
v nadzornem 
svetu oz. 
organih družbe 

Gospodarski subjekt z 
dejavnostjo: 
D 35.13 Distribucija električne 
energije (sistemski operater 
distribucijskega omrežja 
električne energije) 

MG 

1.3.04 Razvojni načrt 
prenosnega omrežja 
električne energije 

Načrt razvoja omrežja za najmanj 
deset let, usklajen z nacionalnim 
energetskim programom 

Vsaki  
dve leti 

V osmih dneh  
po sprejemu  
v nadzornem 
svetu družbe 

Gospodarski subjekti  
z dejavnostjo: 
D 35.12 Prenos električne 
energije 
(sistemski operater 
prenosnega omrežja 
električne energije) 

MG 
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Zap. 
št. 

Naslov obrazca po 

dejavnosti 
Vrsta podatkov Periodika 

zbiranja 
Rok dostave Zavezanec poročanja 

Organ, 
ki zbira 

podatke 

1.3.05 Razvojni načrt 
distribucijskega 
omrežja električne 
energije 

Načrt razvoja omrežja za najmanj 
deset let, usklajen z nacionalnim 
energetskim programom 

Vsaki  
dve leti 

V osmih dneh 
po sprejemu  
v nadzornem 
svetu oz. 
organih družbe 

Gospodarski subjekti z 
dejavnostjo: 
D 35.13 Distribucija električne 
energije (sistemski operater 
distribucijskega omrežja 
električne energije) 

MG 

1.3.06 Razvojni načrt 
omrežja za prenos 
zemeljskega plina 

Načrt razvoja omrežja za najmanj 
deset let, usklajen z nacionalnim 
energetskim programom 

Vsaki  
dve leti 

V osmih dneh  
po sprejemu  
v nadzornem 
svetu družbe 

Gospodarski subjekti  
z dejavnostjo: 
D 35.22 Distribucija plinastih 
goriv po plinovodni mreži 
 (sistemski operater 
prenosnega omrežja 
zemeljskega plina) 

MG 

1.3.07 Razvojni načrt 
proizvodnje 
električne energije 

Načrt razvoja proizvodnje električne 
energije za najmanj deset let 

Vsaki  
dve leti 

V osmih dneh  
po sprejemu  
v nadzornem 
svetu družbe 

Gospodarski subjekti  
z dejavnostjo: 
D 35.11 Proizvodnja 
električne energije        
(nazivna moč > 10 MW) 

MG 

1.3.08 Razvojni načrt 
proizvodnje 
premoga 

Načrt proizvodnje premoga  
za najmanj deset let 

Vsaki  
dve leti 

V osmih dneh  
po sprejemu  
v nadzornem 
svetu družbe 

Gospodarski subjekti  
z dejavnostjo: 
B 05.20 Pridobivanje rjavega 
premoga in lignita 

MG 

1.3.09 Razvojni načrt 
proizvodnje nafte in 
zemeljskega plina 

Načrt proizvodnje in predelave nafte 
in zemeljskega plina  
za najmanj deset let 

Vsaki  
dve leti 

V osmih dneh  
po sprejemu  
v nadzornem 
svetu oz. 
organih družbe 

Gospodarski subjekti  
z dejavnostjo: 
B 06.10 Pridobivanje surove 
nafte. 
C 19.20 Proizvodnja naftnih 
derivatov,    
B 06.20 Pridobivanje 
zemeljskega plina 

MG 

1.3.10 Razvojni načrt 
oskrbe z naftnimi 
derivati 

Načrt oskrbe z naftnimi derivati  
za najmanj deset let 

Vsaki  
dve leti 

V osmih dneh  
po sprejemu  
v nadzornem 
svetu  oz. 
organih družbe 

Gospodarski subjekti  
z dejavnostjo: 
C 19.2 Proizvodnja naftnih 
derivatov,    
G 46.71 Trgovina na debelo s 
trdimi, tekočimi in plinastimi 
gorivi  

MG 

1.3.11 Naložbe  
v energetsko 
infrastrukturo 

Izvedene ali začete naložbe; 
opis naložbe (tehnične značilnosti, 
namen vlaganja, terminski načrt in 
trenutno stanje, predračunska 
vrednost idr.) 
Skladnost in razlike z izdelanimi 
razvojnimi in poslovnimi načrti 

Letno V osmih dneh  
po sprejemu  
v nadzornem 
svetu  oz. 
organih družbe 

 
Gospodarski subjekti, ki 
upravljajo energetsko 
infrastrukturo z osnovno 
dejavnostjo: 
D 35.11 Proizvodnja 
električne energije (nazivna 
moč > 10 MW) 
D 35.12 Prenos električne 
energije (sistemski operater 
prenosnega omrežja 
električne energije), 
D 35.13 Distribucija električne 
energije (sistemski operater 
distribucijskega omrežja 
električne energije), 
D 35.22 Distribucija plinastih 
goriv po plinovodni mreži 
 (sistemski operater 
prenosnega omrežja 
zemeljskega plina) 
 

MG 

1.3.12 Evidenca 
energetske 
infrastrukture 

Vrsta objekta, naprave ali omrežja; 
temeljne tehnične značilnosti; 
podatki o lastniku in uporabniku; 
podatki o morebitni obremenitvi; 
podatki o vzdrževanju infrastrukture 

Letno 
 

15. januarja za 
podatke 
preteklega leta 

MG 
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Zap. 
št. 

Naslov obrazca po 

dejavnosti 
Vrsta podatkov Periodika 

zbiranja 
Rok dostave Zavezanec poročanja 

Organ, 
ki zbira 

podatke 

1.3.13 Podatki 
o naložbi 

Osnovni podatki o naložbi, povzeti iz 
investicijskega programa  

Na začetku 
 izvajanja naložbe 
 

Gospodarski subjekti  
z osnovno dejavnostjo: 
D 35.11 Proizvodnja 
električne energije (nazivna 
moč > 10 MW) 
D 35.12 Prenos električne 
energije (sistemski operater 
prenosnega omrežja 
električne energije), 
D 35.13 Distribucija električne 
energije (sistemski operater 
distribucijskega omrežja 
električne energije), 
B 05.2 Pridobivanje rjavega 
premoga in lignita,  
B 06.20 Pridobivanje 
zemeljskega plina, 
D 35.22 Distribucija plinastih 
goriv po plinovodni mreži 
 (sistemski operater 
prenosnega omrežja 
zemeljskega plina) 
K 66.11 Upravljanje finančnih 
trgov (organizator trga z 
električno energijo) 

MG 

1.3.14 Načrt in realizacija 
odplačil dolgoročnih 
posojil 

Odplačilo dolgoročnih posojil po 
amortizacijskih načrtih  
(načrt – tekoče leto, realizacija – 
preteklo leto) 

Letno MG 

1.3.15 Amortizacijski 
načrt odplačila 
posojil 

Amortizacijski načrt in kreditna 
pogodba 

Enkratno MG 

1.3.16 Načrt in uresničitev  
naložb po razvojnih 
načrtih 

Letni načrt, njegova uresničitev in 
prikaz virov financiranja naložb družb 
energetskega sektorja 
 

Letno V osmih dneh 
po sprejetju na 
organih družbe 

MG 

 

 
4 Podatki iz poslovanja in opravljanja dejavnosti izvajalcev energetskih dejavnosti  
 

Zap.  
št. 

Naslov obrazca 
po dejavnosti 

Vrsta podatkov 
Periodika 
zbiranja 

Rok dostave Zavezanec poročanja 
Organ,  
ki zbira 

podatke 

1.4.01 Bilanca sistemskega 
operaterja 
distribucijskega 
omrežja električne 
energije (količinski 
tok) 

Količinski tok prevzema/oddaje 
električne energije v/iz distribucijsko 
omrežje ter izgube v omrežju (ločeno 
prikaz po lastnikih  omrežja) 

Mesečno Zadnji dan  
v mesecu za 
podatke za 
pretekli mesec 

Gospodarski subjekti z 
dejavnostjo: 
D 35.13 Distribucija električne 
energije (sistemski operater 
distribucijskega omrežja 
električne energije) 

MG 

1.4.02 Prihodki in stroški 
sistemskega 
operaterja 
distribucijskega 
omrežja električne 
energije  

Prihodki in stroški poslovanja 
sistemskega operaterja 
distribucijskega omrežja električne 
energije (ločeno po lastnikih  
omrežja) 

Letno Konec marca 
za podatke 
preteklega 
leta 
 

Gospodarski subjekti z 
dejavnostjo: 
D 35.13 Distribucija električne 
energije (sistemski operater 
distribucijskega omrežja 
električne energije) 

MG 

1.4.03 Cena za uporabo 
elektroenergetskeg
a omrežja in 
prispevki 

Struktura obračuna cene za uporabo 
omrežja (omrežnina in dodatki) in 
prispevkov po statističnih skupinah 
končnih odjemalcev gospodinjskega 
in ostalega odjema 
  

Mesečno Zadnji dan  
v mesecu za 
podatke za 
pretekli mesec 

Gospodarski subjekti z 
dejavnostjo: 
D 35.13 Distribucija električne 
energije (sistemski operater 
distribucijskega omrežja 
električne energije) 

MG 

1.4.04 Bilanca sistemskega 
operaterja 
prenosnega omrežja 
električne energije 
(količinski tok) 

Količinski tok prevzema/oddaje 
električne energije v/iz prenosno 
omrežje ter izgube v omrežju  

Mesečno Zadnji dan  
v mesecu za 
podatke za 
pretekli mesec 

Gospodarski subjekti  
z dejavnostjo: 
D 35.12 Prenos električne 
energije 
(sistemski operater 
prenosnega omrežja 
električne energije) 

MG 
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Zap.  
št. 

Naslov obrazca 
po dejavnosti 

Vrsta podatkov 
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Rok dostave Zavezanec poročanja 
Organ,  
ki zbira 

podatke 

1.4.05 Pretoki električne 
energije po 
prenosnem omrežju 

Količinski podatki o fizičnem in 
pogodbenem pretoku električne 
energije (uvoz, izvoz) za vsako 
sosednjo državo, s katero je prenosni 
sistem povezan 
Maksimalna konica odjema 

Mesečno Zadnji dan  
v mesecu za 
podatke za 
pretekli mesec 

Gospodarski subjekti  
z dejavnostjo: 
D 35.12 Prenos električne 
energije (sistemski operater 
prenosnega omrežja 
električne energije) 

MG 

1.4.06 Prihodki in stroški 
dejavnosti 
sistemskega 
operaterja 
prenosnega omrežja 
električne energije 

Prihodki in stroški dejavnosti 
sistemskega operaterja prenosnega 
omrežja električne energije 
(omrežnina in dodatki, sistemske 
storitve, prispevki,tranzit, izravnava 
sistema, odstopana, izgube,ostalo) 

Letno Konec marca 
za podatke 
preteklega 
leta  

Gospodarski subjekti  
z dejavnostjo: 
D 35.12 Prenos električne 
energije (sistemski operater 
prenosnega omrežja 
električne energije) 

MG 

1.4.07 Nakup in prodaja 
električne energije 
končnim 
odjemalcem 

Nakup električne energije - količine. 
Prodaja električne energije končnim  
odjemalcem po mednarodnih 
statističnih skupinah gospodinjskega 
in ostalega odjema - količinski in 
vrednostni podatki 

Mesečno  Zadnji dan v 
mesecu za 
podatke za 
pretekli mesec 

Gospodarski subjekti  
z dejavnostjo: 
D 35.14 Trgovanje z 
električno energijo  
(dobavitelji električne 
energije) 

MG 

1.4.08 Prodaja električne 
energije 
gospodinjskim 
odjemalcem 

Prodaja električne energije končnim  
odjemalcem gospodinjskega odjema 
po stopnjam odjema - količinski in 
vrednostni podatki 

Mesečno  Zadnji dan v 
mesecu za 
podatke za 
pretekli mesec 

Gospodarski subjekti  
z dejavnostjo: 
D 35.14 Trgovanje z 
električno energijo  
(dobavitelji električne 
energije) 

MG 

1.4.09 Nakup in prodaja 
električne energije 
proizvajalcev 
električne energije 

Proizvodnja, nakup in prodaja 
električne energije (količinski in 
vrednostni podatki) 

Mesečno Zadnji dan v 
mesecu za 
podatke za 
pretekli mesec 

Gospodarski subjekti  
z dejavnostjo: 
D 35.11 Proizvodnja 
električne energije (nad 
10 MW) 

MG 

1.4.10 Podporna shema 
proizvodnje 
električne energije v 
soproizvodnji z 
visokim izkoristkom 
in iz obnovljivih 
virov - zbirni podatki   

Zbirni pregled izplačanih podpor 
prejemnikom podporne sheme  
proizvodnji električne energije v 
soproizvodnji z visokim izkoristkom in 
iz obnovljivih virov po vrsti vira in 
glede na omrežje, na katerega so 
naprave priključene - količine, 
vrednosti 

Mesečno Zadnji dan v 
mesecu za 
podatke za 
pretekli mesec 

Gospodarski subjekt 
z dejavnostjo: 
K 66.11 Upravljanje finančnih 
trgov (organizator trga z 
električno energijo - Borzen- 
Center za podpore) 

MG 

1.4.11 Podporna shema 
proizvodnje 
električne energije v 
soproizvodnji z 
visokim izkoristkom 
in iz obnovljivih 
virov - podrobnejši 
podatki   

Podrobnejši pregled izplačanih  
podpor za posameznega prejemnika 
državne pomoči po podporni shemi 
proizvodnji električne energije v 
soproizvodnji z visokim izkoristkom in 
iz obnovljivih virov - količine, 
vrednosti 

Letno Konec 
februarja za 
podatke 
preteklega 
leta 

Gospodarski subjekt 
z dejavnostjo: 
K 66.11 Upravljanje finančnih 
trgov (organizator trga z 
električno energijo - Borzen- 
Center za podpore) 

MG 

1.4.12 Prispevek za 
zagotavljanje 
podpor proizvodnji 
električne energije v 
soproizvodnji z 
visokim izkoristkom 
in iz obnovljivih 
virov  

Obračunska moč  ter načrt in izvršitev 
zbranih sredstev iz prispevka za 
zagotavljanje podpor proizvodnji 
električne energije v soproizvodnji z 
visokim izkoristkom in iz obnovljivih 
virov  

Letno Konec 
februarja za 
podatke 
preteklega 
leta 

Gospodarski subjekt 
z dejavnostjo: 
K 66.11 Upravljanje finančnih 
trgov (organizator trga z 
električno energijo - Borzen- 
Center za podpore) 

MG 

1.4.13 Prispevek za 
zagotavljanje 
zanesljive oskrbe z 
električno energijo z 
uporabo domačih 
virov primarne 
energije  

Obračunska moč  ter načrt in izvršitev 
zbranih sredstev iz prispevka za 
zagotavljanje zanesljive oskrbe z 
električno energijo z uporabo 
domačih virov primarne energije  

Letno Konec 
februarja za 
podatke 
preteklega 
leta 

Gospodarski subjekt 
z dejavnostjo: 
K 66.11 Upravljanje finančnih 
trgov (organizator trga z 
električno energijo - Borzen- 
Center za podpore) 

MG 
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1.4.14 Prispevek za 
povečanje 
učinkovitosti rabe 
električne energije 

Količine in zbrana sredstva iz 
prispevka za povečanje energetske 
učinkovitosti rabe električne energije 
za male zavezance 
 

Letno Konec 
februarja za 
podatke 
preteklega 
leta 

Gospodarski subjekt 
z dejavnostjo: 
K 66.11 Upravljanje finančnih 
trgov (organizator trga z 
električno energijo - Borzen- 
Center za podpore) 

MG 

1.4.15 Proizvodnja in 
oddaja premoga 

Načrtovani in dejanski podatki  
o količinah, kurilni vrednosti 
proizvodnje in oddaje premoga 

Polletno  
 
 
 
Letno 

Konec avgusta 
za podatke 
prvega 
polletja 
Konec 
februarja za 
podatke 
preteklega 
leta 

Gospodarski subjekti  
z dejavnostjo: 
B 05.20 Pridobivanje rjavega 
premoga in lignita 
 

MG 

1.4.16 Porabniške cene in 
prodane količine  
utekočinjenega 
naftnega plina za 
pogon (avtoplin) 
 
 
 

Struktura veljavne porabniške cene in 
prodane količine motornega goriva za 
pogon: utekočinjeni naftni plin – 
avtoplin. 
 

Mesečno  
in ob vsaki 
spremembi 
cen 

Do 20. dne  
v mesecu za 
veljavno 
stanje cen in 
sproti 
najpozneje  
v enem dnevu  
po spremembi 
cen 

Gospodarski subjekti  
z dejavnostjo: 
G 46.71 Trgovina na debelo s 
trdnimi, tekočimi in plinastimi 
gorivi  
G 47.30 Trgovina na drobno v 
specializiranih prodajalnah z 
motornimi gorivi 

MG 

1.4.17 Prodaja motornih 
goriv v prometu 

Prodaja motornih goriv oz. njihovih 
mešanic po vrsti goriv (Eurosuper 95, 
Eurosuper 98/100, dizelsko gorivo, 
utekočinjen naftni plin – avtoplin, 
biogoriva) strukturirano po vrsti vozil 
(osebna vozila, tovorna vozila)- 
količinski podatki in delež 
primešanega biogoriva 

Letno Konec marca 
za podatke 
preteklega 
leta 

Gospodarski subjekti  
z dejavnostjo: 
G 46.71 Trgovina na debelo s 
trdnimi, tekočimi in plinastimi 
gorivi  
G 47.30 Trgovina na drobno v 
specializiranih prodajalnah z 
motornimi gorivi 

MG 

1.4.18 Gospodarski  
načrt 

Letni gospodarski oziroma  
poslovni načrt družbe 

Letno V osmih dneh 
po sprejetju v 
organih 
družbe 

Gospodarski subjekti  
z osnovno dejavnostjo: 
B 05.20 Pridobivanje rjavega 
premoga in lignita,  
D 35.11 Proizvodnja 
električne energije (nazivna 
moč > 10 MW) 
D 35.12 Prenos električne 
energije (sistemski operater 
prenosnega omrežja 
električne energije), 
D 35.13 Distribucija električne 
energije (sistemski operater 
distribucijskega omrežja 
električne energije, 
distribucija električne 
energije) 
D 35.22 Distribucija plinastih 
goriv po plinovodni mreži 
(sistemski operater 
prenosnega omrežja 
zemeljskega plina) 
K 66.11 Upravljanje finančnih 
trgov (organizator trga z 
električno energijo) 

MG 

1.4.19 Bilanca  stanja Sredstva, obveznosti Letno Konec marca   
za podatke 
preteklega 
leta in  v 
primeru 
spremembe 
zaradi 
revidiranja v 
10 dneh po 
spremembi 

MG 

1.4.20 Izkaz  
poslovnega 
 izida 

Prihodki, odhodki Letno MG 

1.4.21 Izkaz denarnih  
tokov – neposredna 
metoda (različica I) 

Prejemki, izdatki Letno Konec marca   
za podatke 
preteklega 
leta in  v 
primeru 
spremembe 
zaradi 
revidiranja v 
10 dneh po 
spremembi 

MG 

1.4.22 Neopredmetena 
dolgoročna sredstva 
in opredmetena 
osnovna sredstva 

Vrednostni podatki neopredmetenih 
in opredmetenih sredstev 

Letno MG 
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1.4.23 Podatki iz izkaza 
poslovnega izida  s 
področja električne 
energije 

Analitični podatki iz poslovnega izida 
proizvajalcev, prenosa in distribucije 
električne energije  

Letno Konec marca   
za podatke 
preteklega 
leta in  v 
primeru 
spremembe 
zaradi 
revidiranja v 
10 dneh po 
spremembi 
 

Gospodarski subjekti  
z osnovno dejavnostjo: 
D 35.11 Proizvodnja 
električne energije (nazivna 
moč > 10 MW) 
D 35.12 Prenos električne 
energije (sistemski operater 
prenosnega omrežja 
električne energije), 
D 35.13 Distribucija električne 
energije (sistemski operater 
distribucijskega omrežja 
električne energije) 

MG 

 


